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SEMECHŇÁK

Vážení spoluobčané,

sluníčko a prodlužující se 
den nám napovídá, že zima 
je již minulostí. Jaro v nás 
probouzí novou energii, na-

lévá nám elán do další prá-

ce. Vždyť blížící se Veliko-

noce jsou svátkem jara, pro-

to je oslavujeme. 
V květnu letošního roku 

si připomeneme již 70 let 
od konce druhé světové vál-
ky, od nejhrůznějšího obdo-

bí v dějinách lidstva. Tuto 
událost je nutné si neustále 
připomínat, abychom nepři-
pustili její opakování. Konec 
války v naší obci je popsán 
jen částečně v naší kronice. 

Výňatek uvádíme na jiném 
místě dnešního zpravodaje. 

Obecní zastupitelstvo od- 
souhlasilo na letošní rok ně-

kolik již avizovaných pro-

jektů. Bude zažádáno o 
dotaci na obnovu veřej-
né zeleně z ministerstva 
pro životní prostředí, na 

rekonstrukci požární nádrže 
z dotačního fondu Králove-

hradeckého kraje a na soci-
ální zařízení u sportovního 
klubu. 

Čekáme na avizované 
vyhlášení dotace na obno-

vu místních komunikací. 
Zde je připraven projekt 
na dokončení cesty vedle  

Poloprutských. Schvaluje se 
také projektová dokumenta-

ce na vybudování chodníků 
a parkovacích míst v ulici ke 
hřbitovu. 

Zbytečné emoce vy-

volal projekt na obnovu  
veřejné zeleně v obci. Vy-

brána byla odborná firma za-

stoupená ing. Janou Čiháč-

kovou  (vnučka od Švorců 
z Podchlumí), která se ve-

lice zodpovědně zhostila  
tohoto úkolu. Navrhla pro-

jekt, který je v souladu s po-

žadavky na vesnickou vý-

sadbu, kde kladla důraz na  

SLOVO StarOSty
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ČT	 30.	4.		 18.00	hod.:	 Čarodejnice
NE	 3.	5.		 8.00	hod.:	 Zahrádkářská	výstava	(do	13	hod.)
PA	 		8.	5.		 14.00	hod.:	 Pochod	kolem	Semechnic	
PA	 29.	5.		 5.30	hod.:	 Výlet	autobusem	–	zámek	Červená	Lhota,	Muzeum	

rekordů	a	kuriozit	Pelhřimov,	pivovar	Bernard	
NE	 31.	5.			 15.00	hod.:	 Pouťové	odpoledne	–	Mladý	týnišťský	BIG	BAND
NE	 14.	6.			 14.00	hod.:	 Pohádkové	putování
SO	 20.	6.			 	 Plavba	přes	Semechňák
SO	 27.	6.			 	 Hasiči	–	Podorlická	liga
PA	 10.	7.			 18.00	hod.:	 Noční	nohejbalový	turnaj
SO	 15.	8.			 	 Oslavy	130	let	SDH
NE	 30.	8.			 14.00	hod.:	 Rozloučení	s	létem	
SO	 5.	9.			 	8.00	hod.:	 Nohejbalový	turnaj
	 	 20.00	hod.:	 Posvícenská	zábava
PO	 		7.	9.			 	9.00	hod.:	 Posvícení	–	mše,	zlatá	hodinka

KUL TURN Í  KA LENDÁŘ 2015 – J ARO , LÉ TO

původní dřeviny. Obecních pozemků 
vhodných na tento účel není mnoho a 
jsou ještě zatíženy vedením podzem-

ních a vrchních sítí a vodovodu. Proto 
vypracování návrhu nebylo jednodu-

ché. V 70. letech minulého století při 
regulaci vodních toků v obci bylo vy-

káceno mnoho stromů, aniž se jediný 
vysadil. 

V současné době dochází k likvida-

ci velkých stromů na soukromých po-

zemcích též bez náhrad. Přitom naši 

předci sázeli stromy u svých obydlí, 
protože dobře věděli, že produkují vel-
ké množství kyslíku, poskytují pastvu 
pro včely, úkryty pro ptáky a v parném 
létě blahodárný stín. Dnes však něko-

mu vadí i padající listí, květy lip i čás-

tečná zastínění pozemku. Proto jsem 
velmi rád, že tento projekt schválilo 
zastupitelstvo obce. 

V letošním roce se naše obec při-
hlásila do soutěže Vesnice roku. Mys-

lím si, že máme co ukázat a nemáme 
se za co stydět. Nejdeme do soutěže 
s tím, že něco vyhrajeme, ale chce-

me ukázat pestrý společenský život 
v naší obci, činnost spolků a nové re-

alizované projekty. Doufám, že spo-

lečným úsilím zastupitelů a zástup-

ců jednotlivých organizací předve-

deme hodnotitelské komisi, která na-

vštíví naši obec v měsíci květnu nebo 
červnu, to nejlepší z naší práce. Nabá-

dám proto ostatní občany, aby v rám-

ci svých možností provedli úklid oko-

lo svých obydlí. 
Přeji všem mnoho krásných jarních 

chvil a slunce v duši.
Zdeněk Bendzo

S LOVO S TAROS T Y

V úterý 14. dubna 2015 v odpoled-
ních hodinách proběhne na parkoviš-
ti u obecního úřadu SBěR	 NEBEZ-
PEČNéHO	 ODPADu. Jedná se ze-
jména o autobaterie, léky, barvy, had-
ry, ledničky, televize, zářivky, pneu-
matiky (z osobních aut). V Podchlumí 
je možno odpad soustředit na místě bý-
valého kontejneru, odkud bude v úter-
ní odpoledne odvezen. 

V pátek 17. dubna 2015 budou 
přistaveny vleky na	VELkOOB-
jEMOVý	 ODPAD (starý náby-

tek, podlahové krytiny apod.) na 
parkoviště u obecního úřadu, dru-

hý pak u Trejnarových u čp. 44. 
V Podchlumí bude přistaven vlek 
u místa tříděného odpadu. V pon-

dělí 20. dubna pak bude odpad od-

vezen ze všech stanovišť. 

J A RN Í  ÚKL ID
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Z	veřejného	zasedání
zastupitelstva	obce	ze	dne

18.	12.	2014

Z	veřejného	zasedání
zastupitelstva	obce	ze	dne

2.	2.	2015

usnesení	č.	1/2015
Schvaluje:

– Smlouvu o příspěvku - Obce Se-

mechnice se Sokolem Semechnice 
na Kč 380 000,- ze dne 2. 2. 2015

– Smlouvu o příspěvku - Obce Se-

mechnice se Sborem dobrovolných 
hasičů Semechnice Kč 124 000,- ze 
dne 2. 2. 2015

– Obnovu veřejné zeleně z fondu Pro-

gram podpory životního prostředí
– Vypracování projektové dokumenta-

ce fi GREEN 4 PLAN s.r.o. Obnova 
veřejné zeleně 

– Opravu požární nádrže
– Vypracování projektové dokumenta-

ce fi Agroprojekce Litomyšl – Opra-

va požární nádrže

Pověřuje:

– Starostu obce k podpisu smluv se So-

kolem Semechnice a Sborem dobro-

volných hasičů
– Starostu obce k podpisu s fi GRE-

EN 4 PLAN, s.r.o. na vypracování 
projektové dokumentace – Obnova  
veřejné zeleně 

– starostu obce k podpisu s fi Agro-

projekce Litomyšl na vypracování  
projektové dokumentace – Oprava 
požární nádrže

usnesení	č.	6/2014
Schvaluje:

– Rozpočet obce Semechnice na rok  
2015

– Rozpočtové změny č. 8 schváleného 
rozpočtu 2014

– Příspěvek Kč 1000,– Českému sva-

zu včelařů
– Instalaci zábran u kontejnerů na ko-

vový odpad společně s info cedulemi

				Pověřuje:

– Starostu obce k provedení rozpočto-

vých opatření schváleného rozpočtu 
2014

usnesení	č.	2/2015

Schvaluje:
– Podání Žádosti o dotaci na vybudo-

vání sociál. zařízení (WC)ve spor-
tovním klubu – ŠKODA AUTO

– Smlouvu se Správou silnic Králo-

véhradeckého kraje na výpůjčku  
pozemků za účelem výstavby chod-

níků podél krajské silnice  (komuni-
kace ke hřbitovu)

– Nákup popelnic na biologický odpad
– Podání Žádosti o dotaci na obnovu  

veřejné zeleně z fondu Program pod-

pory životního  prostředí
– Podání Žádosti  o dotaci na opravu 

požární nádrže
– Podání Žádosti do soutěže Vesnice 

roku
– Příspěvek Kč 1000,- organizaci ne-

vidomých a slabozrakých (p. Polo-

prutský)
– Dva památné stromy v obci (jasan 

na místním hřišti a kaštan u Dvořá-

kových)

			Neschvaluje:
– finanční příspěvek na děti dojíždějící 

do MŠ a ZŠ Opočno

			Pověřuje:

– starostu obce k podpisu Smlouvy se 
Správou silnic Královehradeckého 
kraje na výpůjčku

– starostu obce k podpisu Žádosti o 
dotaci na vybudování sociál.zaříze-

ní (WC) – Škoda Auto
– starostu obce k podpisu Žádosti o do-

taci na obnovu veřejné zeleně
– starostu obce k podpisu Žádosti o do-

taci na opravu požární nádrže
– starostu obce k podpisu Žádosti do 

soutěže Vesnice roku

V pátek 24. dubna 2015 v 17.00 ho-

din u obecního úřadu proběhne pra-

videlné očkování psů proti vzteklině. 
Nezapomeňte s sebou očkovací prů-

kaz psa. Pan MVDr. Šedivý poté bude 
očkovat proti vzteklině i na křižovatce  
u Svobodových.

Od letošního dubna má obec povin-

nost zajistit svoz bioodpadů od obča-

nů. Bydlíme na vesnici, kde má vět-
šina možnost tento odpad komposto-

vat a proto doufám, že nové popelnice 
umístěné na stanovištích budete využí-
vat jenom příležitostně. 

Odvoz bude dle potřeby zajišťovat 
pracovník obecního úřadu. Co do této 
popelnice patří: tráva, zbytky rostlin, 
listí, zbytky ovoce, zeleniny. A co tam 
nepatří: větve stromů, kůže, rostlinné 
oleje, tuky, uhynulá zvířata a ostatní 
komunální odpad. 

             starosta

B IOODPAD

OČKOVÁN Í  P SŮZ	veřejného	zasedání
zastupitelstva	obce	ze	dne

25.	3.	2015
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Letošní kulturní dění v obci jsme za-

hájili  v lednu přednáškou – tentokrát 
na téma „Zažít Portugalsko“, kterou 
připravila Tereza Lelková na základě 
zážitků a zkušeností ze svého ročního 
studijního pobytu v Coimbře,  jednom 
z nejstarších  universitních měst v Ev-

ropě.  Jako již tradičně, sportovní klub 
byl zaplněn do posledního místa.

V sobotu 7. 2. 2015 za překrás-

ného slunného dne prošel naší 
obcí již po sedmé tradiční maso-

pustní průvod masek pod vede-

ním „laufra“ a za doprovodu mu-

ziky.  
Chtěli bychom tímto poděko-

vat nejen všem účastníkům prů-

vodu, ale hlavně všem našim ob-

čanům, kteří připravili bohaté ob-

čerstvení a přispěli též do poklad-

ny „bankéři“. 
Výtěžek využíváme během 

roku na ceny pro děti při karne-

vale, dětském dnu, čarodějnicích, 
drakiádě a tak podobně.

PŘEDNÁ ŠKA

MA SOPUS TN Í  PRŮVOD MA SEK V  NA Š Í  OBC I
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I letos jsme pro děti připravili kar-
neval. Pod vedením „šaška“ si děti za-

soutěžily, zatancovaly a nakonec byla 

vylosována tombola. Tato akce je kaž-

doročně hojně navštěvována, letos 
jsme napočítali 35 masek. 

Z toho máme velkou radost a již 
proto plánujeme další stejně zajímavé 
akce pro naše nejmenší.

DĚT SK Ý  KARNEVA L

Poslední únorovou akcí byl obecní 
ples. 

Bohužel se nám letos nepodařilo na-

plnit kapacitu sportovního klubu, a to 
hlavně vlivem chřipky.  Tato akce není 
moc vyhledávaná širokou semechnic-

kou veřejností, což nás mrzí, protože 
vždycky je připravená bohatá tombola, 
občerstvení a nálada bývá veselá. 

PLE S

Soutěže v minulém čísle vyhrál pan 
Jiří Rathouský starší, když správně od-

pověděl a poznal obrázek na „Třech 

dubech“ v lese Chlumu. Vzpomínka 
na Jeronýma Mansfelda byla obnovena 
v roce 2009 z iniciativy mělčanských 
rodáků. Historické události nám posky-

tl kronikář Mělčan pan Stanislav Kup-

ka. Soutěž v dnešním čísle je o pozná-

ní již zaniklé části obce. Kdo první od-

poví na  starosta@semechnice.cz, nebo 
telefonicky na telefon starosty 602 106 
616, nebo osobně, bude opět oceněn. 

Co se tedy nachází na fotografic-

kých obrázcích?

Č TENÁŘ SKÁ SOUTĚ Ž
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Pokud půjdete na procházku po 
lesní cestě z Mělčan do Semech-

nic (Podchlumí) lesem zvaným 
Chlum, najdete asi v polovině ces-

ty jeden dub s třemi kmeny a na 
něm malý obrázek.

Pověst vypráví, že kdysi za ma-

jitele opočenského panství Col-
loreda Mansfelda chodil jeho syn 
Jeronym za jednou obyčejnou dív-

kou a po cestě spadl s koně a smr-
telně se zranil. Na tomto místě vy-

rostl dub se třemi kmeny, který 
připomíná nešťastnou lásku. Tato 
pověst se předává ústně, částečně 
je zachycena v kronikách.

Po dlouhém pátrání v různých 
kronikách se zjistilo, že oprav-

du Jeroným žil (1842 – 1881), ale 
s koně spadl na honu v Lednici na 
Moravě a zemřel po nemoci (spá-

le) v belgických lázních. Byl že-

natý s hraběnkou a měl 4 dcery a 2 
syny. Památník – obrázek sv. Jero-

nýma – dala zřejmě zhotovit jeho 
mladá vdova se 6 dětmi. 

Někdy kolem roku 1970 však 
památník zmizel. V roce 2009 ob-

čané z Mělčan dostali nápad obno-

vit zmizelý památník. Podle údajů 
mělčanského kronikáře Stanislava 
Kupky měli v plánu zhotovit nový 
památník podle dochovaných foto-

grafií. 
Dozvěděli se, že původní pa-

mátník měl ve svém bytě lidový 
malíř z Valu pan Kárník, který ho 
plánoval zrestaurovat. Než k tomu 

však došlo, onemocněl, žil v do-

mově důchodců v Abrechticích 
a jeho byt byl v Dobrušce vystě-

hován. 
Pan Kupka začal hledat příbuz-

né a s pomocí Pavla Kárníka se-

hnal původní památník u pana 
Šepka až z Neratovic. Na památ-
níku však chyběl obrázek svět-
ce. Jelikož z dochovaných foto-

grafií nebylo možno rozpoznat 
přesnou podobu obrázku, roz-

hodli se také na přání Kristý-

ny Colloredo Mansfeld najít jiný  
vhodný obraz s nějakou histo-

rickou souvislostí. Ten našli 
v dobrušském kostele sv. Václava. 
Obraz sv. Jeronýma kostelu věno-

val Jeroným Colloredo z Wallese. 
Památník byl tedy zrestaurován a 
byla na něj umístěna kvalitní re-

produkce zmíněného obrazu. 
Zbývalo jenom upravit oko-

lí třech dubů. Protože dub poma-

lu chátrá a má už jenom 2 kmeny, 
rozhodli se občané Mělčan vysá-

zet na stejném místě znovu 3 duby, 
aby pověst nezanikla. 

Nově upravené místo na Chlu-

mu má sloužit kolemjdoucím ke 
krátkému odpočinku na lavičce 
nebo rozjímání na tomto památ-
ném místě.

Podle podkladů od mělčanského 
kronikáře Stanislava Kupky zpra-
covala Blažena Martinková

Z  KRON I K Y  TENTOKRÁT MĚLČAN SKÉ -  POVĚ S T  O TŘECH DUBECH

Obec Semechnice Vás srdečně zve na poznávací zájezd do státního 
zámku Červená Lhota, Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově a závěrem 
na exkurzi do pivovaru Bernard v Humpolci. 

Termín konání zájezdu je 29. 5. 2015. Čas odjezdu v 5.30 hod. ze  
Semechnic a předpokládaný návrat kolem 22.00 hod. 

Záloha je 450,- Kč na osobu a je v ni zahrnuto vstupné do všech navští-
vených míst (jízdné hradí obec).

Termín pro přihlášení a zaplacení zálohy je do 20. 4. 2015 v kancelá-

ři Obecního úřadu v Semechnicích, kde získáte i podrobnější informace  
o průběhu akce. 

POZVÁNKA NA POZNÁVAC Í  Z Á J E ZD

Hrabě Jeronym Ferdinand  
Rudolf  Mansfeld

narozen - 20. 7. 1842
zemřel   - 29. 7. 1881

– 1859 po studiích vstoupil do vojska 
a účastnil se jako nadporučík de-
vátého husarského pluku šlesvic-
ko - holštynské války. Po studijní 
cestě po Francii, Španělsku a An-
glii opustil vojenskou službu jako 
rotmistr.

– 29. 4. 1865 se oženil s hraběnkou 
Aglají Festeticsovou De Tolna

– 1865 byl jmenován svým otcem 
správcem panství Dobří

–  byl zvolen starostou města Dobříš
– poslanec Zemského sněmu
– 1872 účastník českého sněmu
– 1876 poslanec na římské radě - taj-

ný rada
– president české zemědělské rady
– 19. 5. 1875 - 12. 8. 1879 ministr 

orby
– 1879 vyznamenán řádem Železné 

koruny první třídy
–  člen ústavověrné strany
– 2. 12. 1876 spadl s koně při honu  

v Lednici na Moravě a vyrazil si 
pravou lopatku

– nebyl pevného zdraví, často ne-
mocen, muž osobně neobyčejně 
skromný a snaživý a stále si dopl-
ňoval svoje vzdělání.

– Zemřel 29. 7. 1881 v belgických 
lázních Blankenberghe po tříden-
ní nemoci a spále. Měl čtyři dce-
ry a dva syny.
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Poslední březnovou sobotu se 
konala ve sportovním klubu na 
místním hřišti valná hromada TJ 
Sokol. V uplynulém roce se bohu-

žel nepodařilo z důvodu nedostat-
ku hráčů odehrát žádnou soutěž 
v mládežnických kategoriích. Z to-

hoto důvodu jsme měli snahu ale-

spoň zajistit ledovou plochu pro 
mládež. Po dvou pronajatých ter-
mínech na zimním stadionu v Opo-

čně jsme pro nezájem i od této akti-
vity ustoupili.  

Pro děti jsme organizovali pravi-
delné cvičení v tělocvičně bývalé 
školy, které vedli Zdeněk Bendzo a 
Radek Hejzlar. Dále je pro mládež 
každé pondělí zajišťována doprava 
do plaveckého bazénu v Dobruš-

ce. V poslední době se však i těchto 
akcí zúčastňuje čím dál méně dětí. 
Proto bychom chtěli rodičům při-

pomenout možnost tohoto mimo-

školního vyžití jejich potomků. 
Mužstvo mužů v krajské soutěži 

odehrálo v základní části 18 utká-

ní a umístilo se na pěkném druhém 
místě za Opočnem. Za námi skončil 
Hronov, Lanškroun, Třebechovice 
B, Jaroměř B a na posledním mís-

tě Čestice.  V nadstavbové soutěži  
o postup do krajské ligy pak z dal-
ších šesti utkání získalo 6 bodů. 

I v letošním roce budeme orga-

nizovat sportovní činnost nejen pro 
své členy, ale i pro širokou veřej-
nost. Zveme Vás proto na první 
sportovní akci, kterou bude v	 pá-
tek	 8.	 května	 pochod	 kolem	 Se-
mechnic.		

Pro účastníky budou připraveny 
trasy různé délky s možností v zá-

věru posedět u táboráku a opéct si 
připravené párky. 

Zápis kronikaře 
Karla Rathouského:

„Dne 15. února 1945 musila býti 
uvolněna škola pro telegrafní od-

díl německé branné moci. Tím stala 
se škola skladištěm všeho možného 
vojenského materiálu. Velitel umís-

těn naproti škole v čp. 45 u p. Bed-

řicha Lelka, kuchyně u p. Voborní-
ka v čp. 51.

V době od 15. března projížděly 
obcí skupiny německých vystěho-

valců nazývaných „Národní hosté“. 
Ti musili býti v obci ubytování a ve 
společné kuchyni stravování. Cel-
kem bylo vystřídáno v jednom mě-

síci 700 dospělých, přes 100 dětí a 
ustájeno 200 koní se 110 vozy.

Poslední skupina z okresu Jauer 
byla umístněna na trvalo. Byli 
umístěni při hospodářství a vypo-

máhali při polních pracích. Stravo-

vání společně ve škole. Pro spře-

žení neměli krmiva, tak je měnili 
s místním obyvatelstvem za potra-

viny, sádlo, atd.
Pro Semechnice byl netragičtěj-

ším 1. květen, kdy vedoucí četnic-

ké stanice jako výzvědná spojka 
přijel autem a oznamoval: „Němec-

ká armáda ustupuje před Rusy, útok 
u Kralického průsmyku prolomen, 
Němci ničí vše, pálí, vykrádají, pře-

vlékají se do civilních šatů….“
Do připravených podzimních  

krytů ukrývali sousedi druž-

ně a společně, zazdívali čás-

ti sklepů, promýšleno, jak ukrý-

ti dobytek v lese v lomu…. Prá-

ce letěla a nikdo nelitoval ani  
toho, co při spěchu poškodil nebo 
zničil. 

Po dnech utrpení přišly dny ra-

dostného vzrušení, kdy uvítali jsme 
slavnou sovětskou armádu projíždě-

jící naší obcí a přecházelo se k plodné  
práci pro výstavbu nové republiky.“

70 . V YROČ Í  O S VOBOZEN Í  OD FA Š I SMU

Kladení věnců u příležitosti 70 let ukončení druhé světové války 
proběhne 8. 5. 2015 v 10.00 hodin u pomníku padlých. 

Z E  SPORTU


